
Mogno WM Sofisticado FIM CP

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum.

2021 -0,1% -1,1% 0,1% -0,4% -0,7% 1,9% -0,4% -0,4%

%CDI -871% -263% 28% -87% -128% 248% -16% -16%

2022 -2,0% -0,7% 0,3% -0,2% 0,4% -1,4% 2,9% 1,6% 1,0% 1,9% 1,4%

%CDI -279% -97% 35% -19% 39% -134% 277% 137% 97% 21% 12%
*Início: 29 de julho de 2021

Rentabilidade (%) em R$

Gestor Mogno Capital Investimentos

CNPJ 42.464.703/0001-10

Administrador e Controladoria BTG Pactual S.A. DTVM

Custódia Banco BTG Pactual S.A.

Auditor EY

Domicílio Brasil

Início 29 de Julho de 2021

Moeda base Reais (R$)

Patrimônio Líquido 5,1 Milhões

Média de Patrimônio Líquido  12M 9,0 Milhões

Características

Taxa de administração 1,50% a.a.

Taxa de performance 15% do que exceder o benchmark

Benchmark CDI

Tipo Anbima Multimercado Macro

Aplicação inicial Não há

Movimentação mínima Não há

Horário para movimentação 15h40

Prazo de cotização para resgate D+30 (corridos)

Prazo de liquidação para resgate D+1 (úteis)

Imposto de Renda Tributação de longo prazo

Disclaimer

Informações:
Informação Legal

set/22

Rentabilidade (%) em R$

Performance Acumulada Alocação por Classe

Público Alvo: O FUNDO é destinado, exclusivamente, a investidores 
classificados como qualificados nos termos da regulamentação em vigor, 
definidos pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). 

Filosofia de Investimento: O FUNDO poderá aplicar seus recursos em 
qualquer ativo financeiro permitido pela regulamentação em vigor e pelo 
presente Regulamento, bem como em ativos financeiros negociados no 
exterior, desde que tenham a mesma natureza econômica de tais ativos. 

Objetivo: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de 
suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento e 
ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito 
do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento 
baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, 
rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. 

Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de inve stimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, 
ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do 
fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Mogno Capital Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela 
publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.

ENDEREÇO: CONTATO:
Av. Brg. Faria Lima, 2601 - 3º andar comercial@mogno.capital
Itaim – São Paulo/SP +55 (11) 2348-2000

01452-000
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